
1719-1808

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÓNIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

L E I

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GRUPO DE ESTU

DOS AMBIENTAIS-GEA- E DA* OUTRAS PROVIDÊN.

CIAS".

SILVIO MIGUEL FOFONKA, Prefeito

Municipal de Santo António da Patrulha,

no uso das atribuições que lhe sao con-

feridas por Lei.

FAÇO SABER, que a Câmara Munici-

pal aprovou e eu sanciono a seguinte -

Lei:

ARTIGO 19 - Fica criado o GRUPO DE ESTUDOS AMBIENTAIS-GEA- que será regido

por esta Lei e disposições legais pertinentes»

ARTIGO 28 - A sede do GEA será na Prefeitura Municipal de Santo António da

Patrulha, a quem caberá prestar-lhe apoio e manter a sua coor-

denação»

ARTIGO 3e - A atuação do GEA compreende a área territorial do Município de

Santo António da Patrulha.

Parágrafo tfnico - 0 GEA poderá firmar convénios cora Municípios limí

trofes, desde que aprovado pela Camará Municipal

de Vereadores, buscando conciliar e recomendar as

suntos de interesses comuns através de órgãos e/

ou entidades publicas e privadas.

ARTIGO 42 - 0 GEA exercera suas atribuições diretamente ou por intermédio

dos orgaos e entidades dele integrantes.

ARTIGO 52 - Compõem o GEA:

- 0 Prefeito Municipal;

- 0 Vice-Prefeito Municipal;
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- Um representante da Secretaria Municipal da Agricultura e RJ

mento.Economioo;

- Uro representante da Câmara Municipal de Vereadores;

- Um representante de cada partido político, legalmente consti

tuído junto a 46§ Zona Eleitoral;

- Uro representante da Cooperativa Rizícola Santo António Ltda;

- Um representante da Cooperativa Agrícola Patrulhense Ltda;

- Uro representante da Cooperativa Agropecuaria Rolantense -

Ltda;

- Um representante da Federação das Associações Rurais do Rio

Grande do Sul (FARSUL);

- Um representante da Federação dos Trabalhadores da Agricultu

ra do Rio Grande do Sul (FETAG);

- Um representante da Secretaria da Agricultura e Abastecimen-

to do Estado do Rio Grande do Sul;

- Um representante da Secretaria da Saúde e Meio Ambiente do

Estado do Rio Grande do Sul;

- Um representante do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

do Rio Grande do Sul (CONRHIRGS);

- Um representante da Empresa de Assistência Técnica e Exten-

são Rural (EMATER);

- Um representante do Instituto Riograndense do Arroz (IRGA);

- Um representante do Ministério da Agricultura;

- Um representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

(IBAMA);

- Um representante da Associação Industrial e Comercial de Saji

to António da Patrulha.

ARTIGO 63 - Sao finalidades do GEA:

I — promover estudos, projetos e pesquisas sobre o uso, a

preservação e a recuperação do meio ambiente natural;

II - promover a integração e a compatibilização das políticas

Federal, Estadual e Municipal incidentes sobre o meio ao

biente;

III — propor normas para utilização, preservação e recuperação

do meio ambiente natural;

IV - promover a integração dos órgãos e entidades que exerçam
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naturais na área de atuação do GEA visando o aproveita-

mento racional destesj

- Coordenar e compatibilizar a alocação de recursos para

o desenvolvimento de estudos e atividades e gestionar a

participação financeira dos órgãos participantes?

- Zelar pelo cumprimento da legislação ambiental vigente;

- Elaborar um programa de recuperação ambiental no Munici

pio?

VIII - Criar meios e instrumentos complementares aos existen-

tes, necessários para que o GEA possa cumprir suas ati—

vidades.

ARTIGO 7S - Compete ao GEA:

I - Elaborar programas de ação visando a utilização, recupe_

ração e preservação dos recursos naturais;

II - Acompanhar e promover a articulação na execução de estij

dos, projetos e obras com influencia na utilização e

proteçao do meio ambiente;

III - Acompanhar as providencias dos órgãos e entidades res-

ponsáveis pela prevenção e controle de situações críti-

cas em sua área de atuação;

IV - Gestionar recursos financeiros e tecnológicos junto a

órgãos públicos, instituições financeiras e empresas

privadas;

V - Manifestar-se sobre planos e projetos bem como sobre

prioridades de investimentos e ações por parte do Poder

Executivo Municipal com influencia direta ou indireta

sobre o meio ambiente natural;

VI — Propor medidas preventivas e/ou corretivas em situações

criticas quanto ao meio ambiente;

VII - Contribuir para estabelecer regras e normas, em todos

os setores que afetam o meio ambiente;
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VIII - Formar sub-grupos de trabalho ou de estudo para a execu-

ção de tarefas específicas de duração pré-fixada;

IX - Acompanhar a aplicação das medidas e das normas operati-

vas estabelecidas pelos estudos do GEA;

X - Exercer uma ação política no sentido de viabilizar açoes

e obras necessárias a utilização e proteção do meio am-

biente;

XI - Estudar e apresentar recomendações aos governos federal,

estadual e municipal entendidas necessárias para a ges-

tão dos assuntos de interesse ao meio ambiente;

XII - Operar como um fórum de debates sobre os problemas

meio ambiente;

do

XIII - Assessorar o Poder Executivo Municipal em todos os as-

suntos que digam respeito ao meio ambiente;

XIV - Manter a comunidade informada sobre os problemas identi-

ficados e as iniciativas tomadas para as respectivas so-

luções*

ARTIGO 82 - O GEA será dirigido por um Conselho Deliberativo composto por

um (l) representante de cada um dos órgãos e entidades que o

compõe, alem do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal.

§ IS - 0 mandato dos integrantes do Conselho Deliberativo será de

dois (2) anos, permitida a recondução,

§ 22 - Cada membro do GEA comunicara, por escrito, o nome de seu ti-

tular (representante) e do respectivo suplente com poderes de

representá-lo, exceto do Prefeito e do Vice-Prefeito Munici-

pal,

§ 3S - A composição do GEA poderá ser ampliada com a participação de

orgaos e entidades publicas, privadas e comunitárias, com

atuaçao no Município de Santo António da Patrulha, desde que

aprovada pela maioria absoluta dos integrantes do Conselho»

0 Conselho Deliberativo será presidido por um Presidente subs^i

tuido em seu impedimento, por um Vice-Presidente eleitos era reu_

ARTIGO 90 -
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niao ordinária, por maioria absoluta de seus membros, com raari

dato de dois (02) anos, permitida a reeleição.

ARTIGO 1 0 - 0 Conselho Deliberativo terá o apoio técnico e administrativo

de uma Comissão Técnica, com coordenador indicado pelo Conse-

lho Deliberativo, por maioria absoluta de seus membros com

mandato de dois (02) anos, permitida a reeleição.

Parágrafo Único - A Comissão Técnica será composta por técnicos in_

dicados pelo Conselho Deliberativo.

ARTIGO 11 - Das deliberações e recomendaçõe aprovadas será dado conheci-

mento:

- a Câmara Municipal de Vereadores;

- a Imprensa falada e escrita.

ARTIGO 1 2 - 0 Poder Executivo Municipal devera apresentar no prazo de se_s

senta (60) dias a contar da publicação desta Lei, o Regimento

Interno do GRUPO DE ESTUDOS AMBIENTAIS.

ARTIGO 1? - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 23 de março de"l990.

7\i~ 7 ,

SILVIO MIGU/J FOFONKA

Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE

£>;
BRIANO GIL/DE MEDEIROSElRC

Secr^ietário de Administração


